Zondag 19 november 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Höftekerk
ds. W. van der Wel dhr. J. Martens
dhr. H. Boerman
doopdienst
10.00 uur
Radewijk
ds. A. de Lange
fam. Kramer
dhr. J. Broekroelofs
10:30 uur
Oostloorn
ds. G. Holverda
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
dhr. J. Noorlander
dhr. K. Bakker
Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk 3e
Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderopvang. KND is er tijdens de dienst in Radewijk
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Welkom; Psalm 150a; Klein Gloria; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Doop Matthee Albert Waterink; Marcus
10:13-16; Lied 357; Gebed; Lied 354: 1,2,3,4; Gedicht; Lied 354:5; Gebed; Mattheüs 9: 9-13; Lied 531: 1 en 2; Overdenking: Lied 939:
1 en 3; Dankgebed en voorbeden; Inzameling; Slotzang: 426; Uitzending en Zegen
Radewijk 10.00 uur. Welkom; uitleg thema; Kinderen: Goede morgen dag (groep 1 en 2); stil gebed; begroeting; Lied 216: 1, 2 en 3;
Gebed; 1 Kor 13: 4-7 (BGT); Lied 266: 1-5; Gebed; 1 Sam 1 en 3; Gedicht; Kinderen: Lied van de stilte (groep 6, 7 en 8); Overweging;
Lied 420 (Evang. Liedb): 1 en 2; Dank- en voorbeden, stil gebed, uitlopend op Lied 1006; Inzameling; Kinderen: Dank U God voor deze
dag (alle groepen); Zegen; Lied 416: 1-4.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Albert en Jorien Oldebeerlink, Reigerstraat 14 hopen zaterdag 25 nov te vieren dat zij twaalf en een half jaar geleden elkaar het jawoord gaven. We wensen hun een feestelijke dag samen met hun naaste familie en vrienden en nog vele mooie jaren samen.
Deze dagen wordt de enquete bij u opgehaald. Vult u die zoveel mogelijk in en geeft u hem mee aan de ophalers? Mocht u die gemist
hebben, stuur of bezorg de ingevulde enquete dan naar ds. de Lange, Edelinckstraat 102, 7773 DA Hardenberg. Agenda: Maandag 20
november gemeenteavond, zaal open vanaf 1930 (Schakel); dinsdag 21 november vergadert de wijkkerkenraad vanaf 1930 in de
consistorie. - Zieken: dhr. Aalderink, Leeuwerikstraat, is weer thuis. Zijn situatie blijft zorgelijk.
"Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk, Hendrik Jan Klokkers, Pothofweg."
Gemeenteavond 20 november AK – voor de wijken Centrum Noord en Zuid:
Maandag 20 november is er een gezamenlijke gemeenteavond van CNoord en CZuid. Dan zullen de bezuinigingsplannen van de AK
worden toegelicht. Onderdeel van die plannen vormt de herverdeling van de beroepskrachten. Voor onze wijkgemeentes pakt dat zo
uit: CNoord en CZuid samen stellen 2 dagen van de werktijd van predikanten en kerkelijk werkers beschikbaar voor de wijkgemeente
Radewijk die na het vertrek van ds. Dijkstra vacant is. Wat dit concreet betekent moet allemaal nog bekeken en overlegd worden. Eerst
willen we u in de gelegenheid stellen hier van kennis te nemen en er vragen over te stellen. Komt u vooral. Vanaf 19.30 uur staat in de
Schakel de koffie voor u klaar. Is bij nader inzien de Schakel te klein, dan gaan we naar de Stephanuskerk; het officiële deel van de
avond begint in ieder geval om 20.00 uur.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op maandag 13 november overleed Egbert Bernard Johan Warmink, op de leeftijd van 77 jaar, na ernstige ziekte. Hij
woonde met zijn vrouw Riek Warmink-Westerman aan de Lage Gaardenstraat 29. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag
17 november, in de Stephanuskerk; hierna vond de begrafenis plaats op de Larikshof. Eg Warmink is in vast vertrouwen op
God overleden. Wij leven mee met zijn vrouw, drie zonen, schoondochters, kleinkinderen, verdere familie en nabestaanden.
Op 16 november overleed Christiaan Jan Wilmink, op de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Lies
Wilmink-Bakker aan de Lage Gaardenstraat 88. De afscheidsdienst is dinsdag 21 november a.s. om 13.30 uur in de
Höftekerk. In de dienst zullen zijn zoon ds. Han Wilmink en ds Pieter Noordmans waarschijnlijk voorgaan. Wij leven mee met
Lies Wilmink en met zoon Han, en verdere familie en nabestaanden.
Zieken: In CFH verblijven voor revalidatie dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93, dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A en dhr. W. Veneman,
Karel Doormanlaan 13.
Mw. H.M. ten Brinke, Alb. Risaeusstraat 11 verblijft in Universitair Medisch Centrum Groningen.
Mw. A.Zandman, Hardenbergerweg 47, Brucht, heeft een pacemaker gekregen; ze is weer thuis en de operatie is geslaagd. In het
RZZ: verblijft dhr H.J.Veurink, Maatdijk 1, Brucht.
Mw. H. Harke-Centen, Burg. Schuitestraat 112, is opgenomen in het ziekenhuis
(K 132). Het lijkt mee te vallen. Ze wil iedereen bedanken die hen op welke manier dan ook tijdens de ziekte van haar man en rond zijn
overlijden met hen meegeleefd heeft.
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 22 november kunnen de busjes weer geleegd
worden in de Schakel tussen 16.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Mevr. J. Hamberg-Boers is nog in CFH. Ze ligt daar op revalidatieunit 1 kamer 2. Daar verblijft ook dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij
verblijft op het Zandpad 3.
Op zondag 19 november zal Matthee Albert Waterink worden gedoopt. Hij is de zoon van Bas en Parita Mameechok en ze wonen “in
Engeland” op nummer 6 in Ane. Matthee is op 26 november 2016 geboren en hij kan net lopen, dus wie weet loopt hij zelf naar het
doopvont. Hoe ook, we gaan een bijzondere en feestelijke dienst meemaken.
Eetcafé: op dinsdag 21 november is het eetcafé in de wijkboerderij in Baalder weer geopend. Mensen die zin hebben om samen met
elkaar te eten, mensen die alleen zijn, mensen die krap bij kas zitten kunnen genieten van een gezonde maaltijd. Kosten: een vrijwillige
gift, maar niks is ook prima, de diaconie en Plus Alfring sponsoren, vrijwilligers koken. Het is écht gezellig. Opgave kan per telefoon tot
en met maandag: : 0633479569
Woensdag 22 november is er weer een koffieochtend in de Boerderij. Inloop vanaf kwart voor 10.En zoals gebruikelijk is er weer
koffie met wat zelfgebakken)lekkers en een “spreker”. Dit keer Jan Nieuwenhuis die een presentatie met toelichting zal geven met de
titel: Leven met (drink)water. Voordat er water uit de kraan komt,moet er nogal wat gebeuren.Over” wat en hoe” zullen we
geïnformeerd worden. Tot ziens op 22 november.
Op zondag 26 november om 10.00 uur is de volgende Baalderdienst in sporthal ‘de Kamp’. Het thema van deze dienst is “Deel je
hoop en je verdriet”. Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen tijdens deze dienst de namen van de mensen uit onze

wijkgemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden en er is gelegenheid om een kaarsje te ontsteken voor mensen die we missen.
De voorganger is ds. Wim van der Wel en Bert Slijkhuis is onze organist. Het liedboekkoor werkt mee. Er is geen oppas, de kinderen
gaan een kinderwerkje maken en voor de tieners is er TOZ. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje thee, koffie of
ranja met wat lekkers. Wij nodigen iedereen van harte uit.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Op 10 november is Mila Huisjes geboren. Zij is de dochter van Ewert en Melanie en het zusje van Timo. Ze wonen aan de
Hardenbergerveldweg 10i, Venebrugge. Gefeliciteerd!
Baaldervelddienst. Op 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop wij samen in de Gedachtenisdienst de
namen gedenken van de wijkgemeenteleden die behoren bij onze wijkgemeente Baalderveld. Naast- en nabestaanden krijgen een
brief met uitnodiging voor deze dienst. Aan de familie wordt gevraagd de gedachteniskaars te ontsteken. In de dienst is er voor ieder
gelegenheid een lichtje. te ontsteken ter nagedachtenis van hen die wij in ons hart met ons meedragen. Van harte uitgenodigd in deze
bijzondere dienst.
Basiscatechese. De basiscatechese is in de maand november. Deze wordt gegeven door Piet Langbroek en is voor de kinderen uit
groep 7 op maandag en voor groep 8 op dinsdag. Er doen ruim 20 kinderen mee. Het is na schooltijd van 15:30 uur tot 16.15 uur op :
maandag 6, 13, 20, 27 november groep 7 en dinsdag 7, 14, 21, 28 november groep 8
Zegelaktie. De taakgroep diaconie in Baalderveld wil samen met de G.K.Vrijgemaakt in het kader van Noaberschap /Stand By de
zegels inzamelen voor boodschappen pakketten van de Plus supermarkt. Deze pakketten worden bezorgd bij
hen in de wijk die zo’n extraatje goed kan gebruiken. Dit doen we trouwens ook bij alle buurtgenoten, die dit nodig hebben. Wat er aan
pakketten overblijft gaat naar de voedselbank. Wilt U ons helpen door zegels te doneren?
Dit kan door ze in de daarvoor bestemde pot te doen bij de Plus of ze bij één van de diakenen in te leveren. Namens de diaconie
alvast hartelijk dank!
Wijk Radewijk :
Koffie drinken: Vandaag na de kerk-en schooldienst en volgende week na de dienst op de Eeuwigheidszondag wordt er koffie
gedronken. Daarom slaan we de eerste zondag van december (3 dec.) een keer over.
Zaterdag 25 november gezellige wintermarkt te Radewijk. Stichting Dorcas en Erve Ramaker organiseren zaterdag 25 november
een gezellige Wintermarkt. Atelier de Potstal sluit aan bij de markt. Ook de ‘knieperties’ zullen niet ontbreken en worden weer
gebakken door de Seniorengroep Radewijk. Kinderen kunnen grabbelen in de zak van Sinterklaas en kunnen cupcakes versieren. Ook
kunt u uw kerstboom alvast kopen of bestellen. Het geheel wordt omlijst door sfeervolle wintersongs. Winterwandeling: Vanaf de markt
zijn er dit jaar twee winterwandelingen uitgezet van 5 en 7,5 km. Inschrijven kan vanaf 10.00 uur. De markt begint om 10.30u. en sluit
om 16.30u. Erve Ramaker; Radewijkerweg 43 in Radewijk.
De Jarigen
20 nov Mevr. G. Snoeijink-Pas, Radewijkerweg 32, 7791 RG. RADEWIJK
90 jaar
20 nov Dhr. L. Hendriks, Drs. G. Jonkerlaan 21, 7772 CJ HARDENBERG
87 jaar
20 nov Mevr. K. Oldenburger-Zuidema, Singelberg 15, 7772 DA HARDENBERG
82 jaar
21 nov Mevr. C. Koldijk-Groenewegen, Vechtvoorde 80, 7772 VC HARDENBERG
84 jaar
21 nov Dhr. G.J. Vloedgraven, Burg Schuitestraat 118, 7772 BT HARDENBERG
80 jaar
22 nov Dhr. J.H. Waterink, Dennenkamp 1, 7772 MA. HARDENBERG
82 jaar
23 nov Mevr. L.R. van Laar-Meilink, Burg Schuitestraat 38, 7772 BT HARDENBERG
86 jaar
23 nov Dhr. A. Mol, Baalder-Esch 65, 7772 JX HARDENBERG
80 jaar
23 nov Dhr. J.H. van 't Holt, Burgerkamp 5, 7778 HK LOOZEN
80 jaar
24 nov Mevr. B. Salomons-Borg, Havenweg 2, 7772 AG. HARDENBERG
95 jaar
25 nov Dhr. A.H. Odink, Burg Schuitestraat 50, 7772 BT. HARDENBERG
84 jaar
26 nov Dhr. F. Knol, Jan Weitkamplaan 20, 7772 SE HARDENBERG
87 jaar
26 nov Mevr. J. Ekkel-Hankamp, J C J van Speykstraat 14/144, 7772 ZC. HARDENBERG
84 jaar
26 nov Dhr. H. van Veen, Floralaan 70, 7772 MX HARDENBERG
84 jaar
26 nov Dhr. A. Holtvluwer, Burg Bramerstraat 118, 7772 CE. HARDENBERG
80 jaar
Eeuwigheidszondag 26 november - aanvangstijden: Jaarlijks gedenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de
Eeuwigheidszondag) de gemeenteleden die gestorven zijn. Dit jaar is dat op 26 november. Let u alstublieft op de AANVANGSTIJDEN
van de kerkdiensten in het centrum: 9.00 uur én 10.45 uur (!!). Dit i.v.m. het bijzondere karakter van de diensten. Dit jaar in de
Stephanuskerk. Met zangeres Jacqueline Bakker (beide diensten) en Liedboekkoor om 10.45 uur.
Adventsvespers en adventskalender: De eerste drie zondagavonden van Advent houden we vespers in de Stephanuskerk. Die
baseren we onder andere op de prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt uitgegeven met als titel “kwetsbaar als
een kind”. De kalender kost 6,60 en er hangen bestellijsten in de Esch en in de Schakel. De kalender is tot en met zondag
19 november te bestellen en is ná 26 november af te halen bij de kosters in de Esch en in de Schakel. Wie liever zelf de kalender
bestelt: dat kan via de webshop van de PKN: https://webwinkel.pkn.nl/advent/adventskalender-2017-kwetsbaar-als-een-kind/
1202-0030/F6/77
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 28 november om 14.00 uur in De Schakel. Dan komt Marga van Eck vertellen over
het werk van Carinova en de mogelijkheden die geboden worden door Carinova.
Expositie “Al waren onze monden vol van zang” In de Esch kunt u tot 3 december de expositie “Al waren onze monden vol van
zang” bezoeken. Dit is een tentoonstelling die bestaat uit twaalf meditatieve afbeeldingen. De afbeeldingen verschenen eerder in het
magazine Kerk & Israel onderweg. Tezamen vormen zij een verhaal over het volk Israel maar ook een verhaal waarin de bezoeker zijn/
haar eigen levensverhaal terug kan zien. De Expositie is geopend op vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot
12.00 uur. Er is een documentatieboekje dat u door de expositie leidt.
Kniepertjesbakkers?. December komt er weer aan. en dan gaan we knieperties bakken. Het bakken is op dinsdag 5 december van
14.00 uur tot 17.00 uur en woensdag 6 december van 9.00 tot 12.00 uur Daarna heeft Jaap een heerlijke maaltijd voor ons klaar
staan.. Allemaal van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ineke Meinen. tel 0523265077.
Voor het maken van kerstbakjes voor de Kerstmarkt op zaterdag 16 december zijn wij op zoek naar: bakjes, kerstspullen en groen.
Wie kan ons hier aan helpen? Voor meer info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica Meijerink, tel: 260666 / 06-33580001.
Het kerstfeest in het dialect wordt gehouden op zaterdag 16 december om 14.00 uur in de Stephanuskerk.

